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ONDERHOUD
STEENTAPIJT
Ingebruikname van de vloer





24 uur na plaatsing is een licht gebruik toegelaten. Vermijd intensief gebruik en vermijd betreden met schoenen
gedurende de eerste dagen.
Na 48 uur is de vloer voldoende uitgehard om er meubels op te plaatsen mits gebruik van vloerdoppen van Scratch
No More of witte vilt. Verschuif de meubels niet over de vloer in de eerste 14 dagen en voorzie zware meubels met
een klein steunoppervlak van een onderplaatje om het draagvlak te vergroten.
Het steentapijt mag de eerste 14 dagen enkel droog gereinigd worden, dus niet met water of
onderhoudsproducten.
Indien er in de eerste 14 dagen nog werkzaamheden uitgevoerd worden mag het steentapijt slechts zeer kortstondig
afgedekt worden. Het is noodzakelijk voor de uitharding om dezelfde dag nog het afdekmateriaal terug te
verwijderen zodat de vloer optimaal kan uitharden. Gebruik NOOIT bedrukt afdekmateriaal. Tapijten mogen de
eerste 14 dagen niet op het steentapijt gelegd worden.

Onderhoud van uw gesloten steentapijt
Verwijder zand, scherpe voorwerpen, stoffen die vlekken maken, vocht of agressieve stoffen altijd onmiddellijk van
de vloer.










Dagelijks/wekelijks onderhoud van uw kurkvloer:
De vloer steeds eerst droog reinigen met stofzuiger.
Reinig uw steentapijt klamvochtig met behulp van microvezel dweilgereedschap en voeg 2% K2 Plus Fresh aan het
lauw dweilwater toe.
Periodiek onderhoud/maandelijks onderhoud van uw kurkvloer:
De vloer steeds eerst droog reinigen met stofzuiger.
Voeg 2% K2 Plus Fresh toe in een vernevelaar, meng dit goed en vernevel op de vloer.
Laat dit 15 minuten trekken en schrob de vloer met schrobborstel of Duplex-vloerreiniger.
Duplex vloerreiniger kan bij ons gehuurd worden – enkel na reservatie!
Met een Duplex vloerreiniger wordt het steentapijt stevig geborsteld. Het opgebouwde vuil (in combinatie met
water) wordt door de machine opgevangen.
Indien u de vloer schoonmaakt met schrobborstel dient u het bevuilde water op te zuigen met een waterstofzuiger.
Nadweilen met zuiver water (dit kan ook met de Duplex-vloerreiniger), in geval u dit manueel doet steeds droog
maken met microvezeldoek (of waterstofzuiger).
Laat de vloer volledig drogen alvorens terug in gebruik te nemen.

Aandachtspunten





Gebruik nooit agressieve schoonmaakproducten, zeep of schuurmiddelen of schoonmaakmiddelen die olie of was
bevatten maar steeds PH-neutraal (zeep zonder zeep) onderhoudsproducten. Laat geen plasjes staan op de vloer.
Voorzie stoelpoten en meubels van vloerdoppen van Scratch No More of vilt (opgelet met gekleurde vilt dat deze
de kleur niet afgeeft).
Let op met het plaatsen van bv. bloempotten op de vloer dat deze perfect vochtdicht zijn en voorkom langdurig
contact met vocht zoals bv. natte badmatten.
Gebruik bij stoelen met wieltjes zoals bureaustoelen steeds een chairmat die geschikt is voor steentapijt. (Niet alle
chairmatten zijn geschikt om op steentaijt te gebruiken omdat deze weekmakers bevatten!)

Maandag & dinsdag:
13u30-17u30
Woensdag & vrijdag:
10u00-12u00
13u30-17u30
Zaterdag:
10u00-12u00
13u30-17u00
Donderdag, zondag en feestdagen gesloten
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Sommige rubbers: de weekmakers in rubber kunnen uitlogen en blijvende vlekken veroorzaken. Vermijd daarom
rechtstreeks contact tussen de voorwerpen afgewerkt met rubber en uw steentapijt (tapijtruggen, luchtmatrassen,
stoelpoten, buggy’s, …)
Steentapijt kan verbleken onder invloed van fel UV-licht. Wil je het verbleken voorkomen, gebruik dan gordijnen of
een andere zonwering.
Verwijder zand, scherpe voorwerpen, stoffen die vlekken maken, vocht of agressieve stoffen altijd onmiddellijk van
uw steentapijt.
Onderhoudsproducten

K2 plus fresh – 1 ltr

Vloerreiniger Duplex 340
Dag zelf terug: € 52,00
Dag (max. 24u): € 84,70

€ 18,00
Scratch No More

Vilt

Footclick 2

Waarborg: € 150,00/dag
U krijgt het toestel volledig gereinigd mee,
het toestel dient dus ook volledig gereinigd
terug geleverd te worden, zo niet wordt
een reinigingskost van € 25,00
aangerekend.
Ø 25 mm (set van 4
st)

€ 6,00/set

Ø 31 mm (set van 4
st)

€ 6,00/set

Multifixx

50 x 26 mm

€ 1,90/stuk

Zelfklevend

Ø 20 mm (set van 4
st)

€ 2,00/set

Ø 25 mm (set van 4
st)

€ 2,75/set

Ø 30 mm (set van 4
st)

€ 3,75/set

100 x 5 cm

€ 5,00/stuk

Ø 30 mm

€ 1,00/stuk

Ø 40 mm

€ 1,30/stuk

Ø 50 mm

€ 1,70/stuk

Ø 60 mm

€ 1,80/stuk

1220 x 910 x 2 mm

€ 88,27/stuk

1220 x 1500 x 2 mm

€ 143,93/stuk

Beschermcup

Chairmat
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